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              Abstrakt 

Att insjukna i en sjukdom som skadar hjärtat kan upplevas som en krävande process 

och en traumatisk upplevelse som efter behandling kan ge en förändring i personernas 

vardagliga liv. Vid en hjärtinfarkt krävs direkt vård. Den vanligaste behandling i dag är 

perkutan koronar intervention (PCI), även kallad ballongvidgning. PCI sker vanligtvis 

vid akuta hjärtinfarkter men även som planerad åtgärd då personen haft problem en 

längre tid. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse efter 

PCI-behandling. Systematiska litteratursökningar genomfördes i databaserna Pubmed 

och Cinahl. Tolv kvalitativa artiklar som svarade på syftet valdes ut och granskades. 

Artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys, vilken resulterade i fem 

kategorier: Att känna sig hel och frisk med bristfällig information, Att behöva genomgå 

en livsstilsförändring och Att som sin egen vårdkoordinator tvingas möta vardagen. I 

resultatet framkom personers olika upplevelse efter en PCI-behandling. En PCI-

behandlingen ger ökad överlevnad och minskat lidandet hos hjärtsjuka personer. 

Slutsatser av denna studie är vikten av ett gott samarbete mellan vårdpersonal inom 

olika vårdverksamheter och att information är saklig och tydlig för att personen som 

genomgått PCI ska kunna uppleva tilltro och delaktighet. På så vis kan personens 

välbefinnande efter en PCI-behandling ökas.  

Nyckelord:  PCI, perkutan koronar intervention, angioplastik kranskärl, omvårdnad, 

upplevelser, kvalitativ innehållsanalys 
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Hjärt-kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken globalt. Cirka 17 miljoner människor dör av 

hjärt-kärlsjukdom varje år till följd av hjärtinfarkt (Zahra, Lee, Sun & Park, 2015).  Förändras 

inte människor levnadssätt anses den siffran att stiga successivt. Enligt Socialstyrelsen (2019) 

drabbas 60% av alla akuta hjärtinfarkter män och fler personer med låg utbildningsnivå 

drabbas i jämförelse med de som har hög utbildningsnivå. Samhället idag har förändrats och 

människor lever ett allt mer stillasittande liv, är mer stressade och har sämre kosthållning 

enligt Zahra et al. (2015). Detta bidrar till att hjärt- och kärlsjukdom ökar globalt. Enligt 

Stoney, Kaufmann och Czajkowski (2018) är de stora riskfaktorerna att insjukna i 

kardiovaskulärasjukdomar rökning, fetma och stillasittande arbete. Trots vetskapen om dessa 

riskfaktorer förändrar inte människor sitt beteende eller sin livsstil utan fortsätter ofta leva 

som de gjort tidigare.  

 

Vid en akut hjärtinfarkt blir det stopp i ett kranskärl i hjärtat. Stoppet beror på en blodpropp 

och det krävs att patienten snabbt får akut vård. Blodproppen hindrar det syrerika blodet att 

komma fram och då drabbas hjärtat av ischemi (Vasko, 2013, s. 84–91). De vanligaste 

symtomen vid hjärt- och kärlsjukdom är bröstsmärta i form av kärlkramp. Symtomen 

framkallar ofta andra psykosomatiska reaktioner, såsom stress, oro och ångest. Det vardagliga 

livet kan bli begränsat av personens kärlkramp (Zahra et al., 2015). Den vanligaste behandling 

i dag är perkutan koronar intervention (PCI), som med vardaglig benämning kallas 

ballongvidgning. PCI sker vanligtvis vid akuta hjärtinfarkter, men även som planerad åtgärd 

då personen haft problem en längre tid (Vasko, 2013, s. 90–95). Planerade ingrepp utförs då 

det upptäckts att personen redan lider antingen av angina pectoris (kärlkramp) eller 

ateroskleros (åderförkalkning) och har gjort det under en längre tid (Vasko, 2013, s. 92–100). 

PCI är en behandlingsform som idag används vid allvarliga stopp i hjärtats kranskärl och kan 

utföras på tre olika grupper: de som har en pågående hjärtinfarkt i det akuta tillståndet, de 

halvakuta där de genomgår EKG och kranskärlsröntgen där förändringar finns och risk för att 

kunna drabbas av en akut hjärtinfarkt. och genomförs genom en koronalkaterisering där änden 

är försedd med en ballong förs in i femoralisartären eller via radialisartären. Framme vi 

stoppet i kranskärlet vidgas ballongen och stoppet släpps. Då stoppet släpps så sätts eventuellt 

stentar som placeras i kärlet för att säkerställa att flödet i blodkärlet bibehålls. Vid en PCI-

behandling är personen vaken och kan samtala under ingreppet (Vasko, 2013, s. 90–95). Den 

moderna metoden av PCI började på 2000-talet och utförs på cirka 20 000 patienter i Sverige 
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per år. Behandlingen utförs på 29 sjukhus i landet och i Sverige finns det 200 läkare som kan 

utföra PCI (Hjärt och lungfonden, 2012). 

 

När en person drabbas av en sjukdom kan det innebära en stor förändring. Ett liv med 

sjukdom kan innebära ett lidande eftersom sjukdomen kommer att upplevas som ett hot mot 

psykisk och fysisk hälsa, mot ens funktionsförmåga, mot livet som personen har levt tidigare 

och mot personens självbild och identitet. Personen kan hindras från att leva som tidigare och 

tvingas ge upp saker som förr varit meningsfulla i livet (Gustin, 2014, s. 283). Att gå från det 

friska till det sjuka kan beskrivas som en transitionsprocess. Kralik, Visentin och Van Loon 

(2006) menar att transition är en förändring från ett stadium till ett annat, så som att genomgå 

en PCI-behandling och sedan fortsätta leva sitt liv. I en transitionsprocess kan personen 

behöva stöttning och vägledning i den nya fasen. Varje människa har sin egen förståelse av 

sjukdomen som hen har drabbats av. Det innebär att det är viktigt att ha kunskaper kring hur 

det upplevs för just den personen för att kunna ge stöd och stötta personen in i sin nya roll 

(Öhman, 2009, s. 112). Genom att ta del av personers egen berättelse om att leva med en 

kronisk sjukdom i det dagliga livet, får sjuksköterskor ökad kunskap och förståelse för hur 

människor som drabbas av en förändring upplever sitt liv (Söderberg, 2009, s. 15–19). 

 

 

Statens offentliga utredningar (SOU, 2015) menar att livskvalitet kan delas in i fyra olika 

grupper: fysiska, psykiska, sociala relationer och miljö. Dessa ligger till grund för att kunna 

kartlägga och förbättra människors livskvalitet. Personer som genomgår en PCI-behandling 

påverkas psykiskt i form av ångest, rädsla och smärta, vilket kan leda till social ensamhet 

(Trotter, Gallager & Donoghue, 2010). Antonovsky (2005) menar att se känslan av 

sammanhang, att hälsa och sjukdom inte utelämnar varandra. En människa som lider av 

sjukdomen kan fortfarande uppleva hälsa. Vidare menar Antonovsky (2005) att personens 

egen syn på livet har en viktig utgångspunkt i sin egen omvårdnad.   

 

Personer som drabbas av en hjärtinfarkt och behandlas med PCI-behandling kan uppleva 

situationen som traumatisk. Att genomgå en PCI-behandling både i akut eller i en planerad 

situation kan leda till att personen hamnar i en kris och genomgår olika processer inom 
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hanteringen av krissituationen (Papadopoulos & Shea, 2018). Därför är det viktigt att 

sjuksköterskor är uppmärksam på personens tillstånd och mående vid omhändertagandet och i 

det dagliga omvårdnadsarbetet. I International council of nurses etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014, s. 3) beskrivs omvårdnad som sjuksköterskans 

ansvarsområde med syfte att hjälpa och stödja personerna i sin situation samt att alltid handla 

för personernas välbefinnande och främjandet av hälsa. Sjuksköterskor möter personer med 

hjärt- och kärlsjukdom som genomgått PCI-behandling och har därför en viktig roll i att stödja 

dessa personers livskvalitet efter genomförd behandling.  

  

Syftet med denna litteraturstudie var därför att beskriva personers upplevelser efter att de 

genomgått en PCI-behandling. 

 

 Metod 

Då syftet i denna litteraturstudie var att studera personers upplevelser från ett 

inifrånperspektiv så valdes en kvalitativ metod. En litteraturstudie innebär att vetenskapliga 

artiklar som svarar mot syftet väljs ut och sedan sammanställs till ett resultat (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen påbörjades med en pilotsökning inom det valda området. Enligt Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, s. 61) görs pilotsökningar för att undersöka om de 

finns vetenskapliga artiklar som kan svara på forskningsfrågan. Litteratursökningarna utfördes 

i databaserna PubMed och CINAHL, vilka enligt Willman et al. (2016, s. 80–81) har ett stort 

utbud av vetenskapliga artiklar inom omvårdnad. Sökorden som användes var PCI, Percutan 

Coronar Intervention, Angioplasty coronary, Angioplasty, Transluminal, Perkutaneous 

Coronary, Coronary Arteriosclerosis, Nursing, Patient Attitudes, Health Personnel as Patient, 

Life experieces, Patient experience och Patient experiences. För att sökningarna skulle bli så 

korrekta som möjligt hämtades ämnesord i databasernas respektive tesaurus vilket är en 

ordlista över kontrollerade ämnesord som finns i respektive databas. MeSH-termer används i 

PubMed och Cinahl Headings i CINAHL. De ord som inte fanns i databasernas tesaurus 

söktes genom fritextsökning med synonymer till de orden. Ämnesorden och sökorden söktes 
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först var för sig, sedan genom att kombinera orden med den booleska sökoperatören “OR” för 

att utvidga sökningen. Därefter lades dessa sökningar ihop med den booleska sökoperatören 

“AND” för att avgränsa sökningen av artiklar. Genom att använda dessa booleska 

sökoperatörer kan ord förenas med eller separeras från varandra. Med hjälp av dessa 

kombinationer kan ett område ringas in och avgränsas enligt Willman et al. (2016, s. 72). 

  

Willman et al. (2016, s. 77) beskriver inklusion- och exklusionskriterier som de kriterier som 

gör det mer behjälpligt i sökningarna och för att enklare hitta relevanta artiklar. Kriterierna 

bör bestämmas innan sökningen genomförs och utgår från det aktuella syftet. Vi valde att 

endast använda oss av inklusionskriterier vilka var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska samt att artiklarna skulle ha medel eller hög kvalitet efter kvalitetsgranskningen. 

Relevanta artiklar valdes först ut efter titel, av dessa artiklar lästes sedan abstrakten, därefter 

lästes artiklarna i sin helhet och de som svara de till denna studies syfte valdes ut. 

Litteratursökningen resulterade i flera dubbletter, dessa sorterades bort manuellt. De tolv 

artiklar som svarade mot denna studies syfte inkluderades i litteraturstudien. Översikt över 

litteratursökningen kan ses i Tabell 1. 

  

Tabell 1. Översikt över litteratursökning 

 

Syftet med sökning: Beskriva personers upplevelser efter att de genomgått en PCI behandling. 

 

PubMed 2019 09 30 Begränsningar: Full text och abstrakt 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  

1 FT PCI 

 

25390  

2 MSH Percutaneus Coronary intervention 

 

63139  

3 MSH Angioplasty Coronary 

 

52611 

 

 

4 MSH Nursing 753416 

 

 

5 FT Patient experiences 68247 

 

 

6  1 OR 2 OR 3 

 

84009  

7 
 

6 AND 4 AND 5 

 

24 10 
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Tabell 1. Forts. Översikt över litteratursökning 

 

Syftet med sökning: Beskriva personers upplevelser efter att de genomgått en PCI behandling. 

 

CINAHL 2019 10 03 Begränsningar: Full text och abstrakt 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  

1 FT PCI 

 

6047  

2 CH Percutaneus Coronary intervention OR Angioplasty, 

, Transluminal, Percutaneous Coronary OR 

Coronary Arteriosclerosis 

 

25072  

3 FT/ Nursing 615882 

 

 

4 CH Patient Attitudes 40353 

 

 

5 CH/ 

FT 

Health Personnel as Patient Or ”Patient Experience” 

Or Life experiences 

 

25479 

 

 

6  1 OR 2 

 

28433  

7 
 

6 AND 4 

 

72 2 

8  6 AND 3 AND 5 2  

 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –fritextsökning. 

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

Artiklarna lästes igenom i sin helhet för att kunna kvalitetsgranskas utifrån statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering - patientupplevelser (SBU, 2014). Willman et al. (2016, 

s. 91) beskriver att vetenskapliga studier ska granskas kritiskt för att undersöka om de är 

utförda på ett vetenskapligt och trovärdigt tillvägagångssätt. Genom att följa SBU:s 

granskningsmall Bilaga 5 Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patienters upplevelser, klassificerades varje enskild artikel för sig. 

Artiklarna tilldelades poäng utifrån de olika delarna: beskrivning av studien, etiska 

resonemang, urval, metod, giltighet och kommunikationsbarhet. Ett poäng tilldelas där det 

ansågs vara ett positiv svar och noll poäng vid negativt svar eller där det inte tydligt fanns 

med eller om det var oklart. Poängen räknades samman för att sedan räkna om dessa i 

procentform utifrån den totala poängsumman. De sammanfattade bedömningen av kvalitén på 

artiklarna klassades utifrån procenten där 80% bedömdes som hög kvalité, 70–79% som 

medel kvalité och 60–69% som låg kvalité i enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006, s. 108). Efter kvalitetsgranskning kvarstod tolv artiklar som inkluderades i analysen. 

Översikt över artiklar som ingår i analysen samt deras kvalitet presenteras i Tabell 2.  
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Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12) 

Författare/År/ 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamlings-

metod 

/Dataanalysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel) 

Aazami, S., 

Jaafarpour, M., och 

Mozafari, M. 

(2016), Iran 

Kvalitativ  n=18 Semistrukturerad 

intervjustudie/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Personerna märkte sin 

ohälsosamma livsstil först 

efter de genomgott PCI-

behandlingen, upplevda 

risker för sjukdomen 

hjälpte patienter att 

identifiera ohälsosamt 

beteenden, gjorde att de 

ville ändra sin livsstil och 

till och med till viss del 

sprida dessa förändringar 

till andra.  

 

Hög 

Ayton et al. (2017), 

Australien 

Kvalitativ  n=32 Fokus och 

semistrukturerade 

intervjuer/ 

Textanalys 

Att kunna utföra vanliga 

aktiviteter utan 

andfåddhet, minskning 

eller eliminering av 

angina smärta / obehag 

och förbättrad energi och 

minskad trötthet var 

viktiga fysiska resultat för 

personerna efter PCI-

behandling. 

 

Medel 

Gulanick, M., 

Bliley, A., Perino, 

B., Keough, V. 

(1998), USA 

Kvalitativ  n= 45 Fokusgruppsintervju

/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Personer som genomgått 

PCI-behandling beskrev 

att de såg förändringarna 

till det bättre måendet och 

hur läkemedlen hjälpte 

dem att upprätthålla 

livskvalitén. Personer 

beskrev även känslor som 

maktlöshet, och 

frustration över 

livsförändringarna samt 

oro inför osäkerhet över 

framtiden. 

 

Medel 
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Tabell 2. Forts. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamlings-

metod 

/Dataanalysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel) 

Hasankhani et al. 

(2014), Iran 

Kvalitativ n=15 Semistrukturerad 

intervjustudie/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Personerna upplevde en ny 

sida av sitt liv, och nya 

betydelser i livet och att 

leva ett mer meningsfullt 

liv, men även en känsla av 

sårbarhet och psykologiska 

besvär samt ihållande 

ångest. 

 

Medel 

Iles-Smith, H., 

Deaton, C., 

Campbell, M., 

Mercer, C., och 

McGowan, L. 

(2017), England 

Kvalitativ n=231 Berättande 

intervjustudie/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Personer var oroliga och 

saknade förståelse efter 

PCI-behandlingen och det 

framkom att de upplevde 

ångest och osäkerhet inför 

oförmågan att fastställa 

orsaken till sin sjukdom 

och rädsla för att behöva 

genomgå ytterligare 

behandlingar. 

 

Medel 

Kvalsund 

Bårdsgjerde, E., 

Kvangarsnes, M., 

Landstad, B., 

Nylenna, M., och 

Hole, T. (2018), 

Norge 

Kvalitativ n=10 Berättande 

intervjustudie – 

narrativ/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Personer upplevde att de 

fick en bra information om 

hälsosammare liv efter 

ingreppet och att de 

upplevde hela händelsen 

som ett vanlig enkelt 

ingrepp.  

 

Hög 

Lukkarinen, H., 

och Kyngas, H. 

(2003), Finland 

Kvalitativ  n=24 Berättande 

intervjustudie/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Personer upplevde att de 

fick kontrollera sina egna 

och familjens känslor. De 

upplevde även en 

frustation över att inte 

kunna utföra det som de 

gjorde tidigare i livet, som 

familjens aktiviteter, egna 

hobbys samt att arbetet 

blivit lidande. Orsaken till 

detta beskrev som att 

orken inte fanns. Detta 

påverkad dem bland annat 

ekonomiskt då de fick gå 

ner i arbetstid. 

Medel 

 

 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Iles-Smith%2C%20Heather%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Deaton%2C%20Christi%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Deaton%2C%20Christi%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Campbell%2C%20Malcolm%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Campbell%2C%20Malcolm%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Mercer%2C%20Catherine%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22McGowan%2C%20Linda%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22McGowan%2C%20Linda%22%7C%7Csl~~rl','');
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Tabell 2. Forts. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamlings-

metod 

/Dataanalysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel) 

Odell, A., Grip, L., 

och Hallberg, L. 

(2006), Sverige 

Kvalitativ n=9 Berättande 

intervjuer/ Grundad 

Teori 

Personerna beskrev om sin 

osäkerhet, att få kämpa för 

vård, att försöka förstå och 

att lära sig att kontrollera 

ångesten och frågor som 

”kommer jag att vara okej 

nu?”. De upplevde brister 

på kunskap, och anklagade 

sig själv för att de hade 

drabbats. 

Hög 

Page, M., Jackman, 

K., och Snowden, 

P.  (2008), 

Australien 

Kvalitativ  n=12 Berättande 

intervjuer/ Grundad 

Teori 

Personer upplevde 

behandlingens resultat som 

något positivt. Däremot 

saknade de stöd och 

utbildning hur de skulle 

kunna förbättra sin 

livskvalitet utifrån sina 

fysiska och psykologiska 

symtom så som aktiviteter 

och effekter av nya 

mediciner och vikten av 

kommunikation. 

 

Hög 

Sampson, F., 

O'Cathain, A., och 

Goodacre, S. 

(2009), England 

Kvalitativ n=19 Semistrukturerad 

intervjustudie/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Personerna upplevde en 

stor tacksamhet till 

sjukvården och dess 

skicklighet. De upplevde 

att de hade fått livet 

tillbaka. Även 

missnöjsamhet uppkom så 

som att parkeringsavgifter 

och den långa resan till 

sjukhus. 

 

Hög 

Valaker et al. 

(2017), Norge 

Kvalitativ n=22 Semistrukturerade 

intervjustudie/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys  

Personerna beskrev vikten 

av att få tydlig information 

om uppföljande möten och 

stöd efter behandlingen. 

Personerna som väntat på 

planerade åtgärder 

upplevde ångesten mer än 

de som genomgick PCI 

akut. 

 

Hög 
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Analys 

 

Analysen genomfördes genom en kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. Analysen 

genomfördes efter Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning över hur en kvalitativ 

innehållsanalys går till och hur de olika stegen följs. Analysen av artiklarna var manifest 

vilket innebar att utgå ifrån de uppenbara upplevelserna som beskrevs i texterna. Enligt 

beskrivning av Graneheim och Lundman (2004) innebär manifest ansats att man utgår från det 

som direkt beskrivs i texterna utan att tolka.  

 

 

Analysen startade genom att artiklarna först lästes igenom upprepade gånger för att få en 

helhetsbild över det insamlade materialet. Ur varje artikel extraherades meningsenheter som 

svarade mot syftet. Varje meningsenhet markerades med ett nummer, exempelvis 1:1, 1:2 osv, 

där första siffran angav vilken artikel meningsenheter är ifrån och andra siffran vart 

meningsenheten fanns i artikeln. Detta för att enkelt kunna gå tillbaka till originalartikeln om 

det skulle dyka upp några oklarheter under arbetets gång. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är de inte ovanligt att man får gå tillbaka till ursprungstexten ett flertal gånger för att få 

en helhet över vad en viss meningsenhet beskriver så att innehållet i den aktuella meningen 

inte tappas. Denna markering följde med genom varje analyssteg för att kunna härleda 

meningsenheterna till vilken artikel samt var i artikeln meningsenheten var hämtad i från. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver hur meningsenheterna som extraheras ej bör vara 

för långa eller för korta, då risken med för korta meningsenheterna är att man tappar innehåll 

och materialet fragmenteras, samt om man har för långa meningsenheter så finns risk att de 

innehåller mer än det som svarar mot syftet. Endast den relevanta upplevelsen som beskrevs i 

varje artikel och som svarade till det aktuella syftet extraherades.  

 

 

När alla meningsenheter var extraherade översattes dessa till svenska och kondenserades, 

vilket innebar att texten kortades ner men ändå att kärnan i meningen bibehölls. Detta är en 

viktig del i analysarbetet enligt Graneheim och Lundman (2004) Kategoriseringen 

genomfördes genom att de meningsenheterna som beskrev ett gemensamt innehåll fördes 

samman. Upplevelserna som beskrevs och liknande varandra grupperades tillsammans i en 

underkategori. Kategoriseringen skedde i flera steg och avslutades när det inte gick att 
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kategorisera i fler steg. Vid den slutliga kategoriseringen ska varje meningsenhet passa in i 

någon kategori och endast under en relevant kategori (Graneheim & Lundman, 2004). De 

slutliga kategorierna och dess innehåll utgör resultatet. Analysen av de tolv valda artiklarna 

resulterade i tre kategorier. Kategorierna beskriver personers upplevelser efter en PCI-

behandling och skrivs i brödtext med citat från artiklarna. 

 

Resultat 

Tabell 3. Översikt över kategorier (n=3) 

Att känna sig hel och frisk med bristfällig information 

Att behöva genomgå en livsstilsförändring 

Att som sin egen vårdkoordinator tvingas möta vardagen 

 

Att känna sig hel och frisk med bristfällig information  

I en studie beskrev personer som genomgått PCI upplevelsen som positiv (Kvalsund- 

Bårdsgjerde, Kvangarsnes, Landstad Nylenna & Hole, 2018). I studien av Sampson, 

O´Chathain och Goodacre (2009) beskrev personer som genomgått en PCI upplevelsen av 

behandlingen som mycket smidig och att de var imponerade över PCI-tekniken, hur snabbt 

kroppen återhämtade sig efter behandlingen, samt att de trodde att behandlingen skulle vara 

annorlunda än den hade varit. I Valaker, Norekvål, Råholm, Nordrehaug, Rotevatn och 

Fridlunds (2017) studie framkom det beskrivningar av att sjukhusvistelsen och 

rehabiliteringen varit kortare än de hade förväntat sig. I studien av Sampson et al. (2009) 

beskrev personer att de kände stor tacksamhet till vårdpersonal efter PCI-behandlingen och de 

uttryckte att vårdpersonalen hade räddat deras liv. I en studie Kvalsund- Bårdsgjerde et al. 

(2018) beskrev personer som genomfört PCI att de upplevde tacksamhet för personalens 

uppföljning efter PCI-behandlingen. Behandlingsprocessen beskrev som en känsla av att 

känna sig hel igen (Sampson et al., 2009). Även om hjärtinfarkten och PCI-behandlingen inte 

var något personer ville drabbas av ansåg de att situationen hade varit en milstolpe i livet, och 

upplevelsen av att vara extremt sjuk till att känna sig frisk, var som ett botemedel (Hasankhani 

et al., 2014).  
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“The information received at hospital was superficial and sometime difficult to 

implement in a practical way in everyday life (Valaker et al., 2017, s.447). 

 

Flera studier visade att personer som genomgått PCI upplevde att informationen var bristfällig 

eller att den saknades helt. Personer som genomfört en PCI var osäkra på vanliga 

hygienåtgärder som att duscha eller inte. Dessutom saknades information om hur 

rehabiliteringen skulle bli efter behandlingen (Aazami, Jaafarpour & Mozafari, 2016;  Iles-

Smith, Deaton, Campbell Mercer & McGowan, 2017; Odell, Grip & Hallberg, 2006). 

Dessutom saknade personer uppföljning om hur rehabiliteringen skulle gå till och hur kroppen 

skulle återhämta sig efter behandlingen (Ayton et al., 2017). Bristen på informationen gjorde 

att personerna upplevde förvirring och frustration (Gulanick, Bliley, Perino & Keough 1998; 

Page, Jackman & Snowden 2008). I flera studier framkom det dock att personer som fått både 

skriftlig och muntlig information upplevde att informationen var konkret och relevant utefter 

det nya livet efter PCI-behandlingen. Dock beskrev personer att av den massinformationen de 

fått var upplevelsen att det var lättare att förstå den en tid efter behandlingen samt att de hade 

önskat att informationen skulle vara mer skräddarsydd efter varje persons behov och 

förutsättningar (Kvalsund- Bårdsgjerde et al., 2018; Odell et al., 2006; Valaker et al., 2017). I 

studien av Ayton et al. (2017) framkom det att personer beskrev att biverkningar från 

medicinerna upplevdes som negativa och även här saknades information om biverkningar och 

konsekvenser av medicinerna.  

 

“I did not receive any particular instructions at the time of discharge” 

(Aazami et al., 2016, s. 96). 

 

Att behöva genomgå en livsstilsförändring 

 

Upplevelsen efter att genomgått en PCI-behandlingen skiljde sig åt mellan personer. Många 

personer upplevde att smärtan försvann helt och att energin i kroppen ökade, medan andra 

personer upplevde att kroppen inte orkade lika mycket efter PCI-behandlingen (Ayton et al., 

2017). Kroppen beskrevs som begränsad vid fysisk aktivitet vilket inte hade upplevts innan 

PCI-behandlingen (Page et al., 2008). 

 



13 

 

 

I don’t know what, my limitations are, I don’t know if I can take a 

walk, I don’t know how much I can lift (Page et al., 2008, s. 84). 

 

Personer i två studier (Odell et al., 2006; Valaker et al., 2017) beskrev upplevelser av att inte 

bli trodd av personalen när de kände smärta, vilket resulterade i att de inte vågade erkänna när 

det kände obehag eller smärta. Personer beskrev att stressen och sjukhusmiljön gav en negativ 

bild då de upplevde att de fick minskad individuell vård av sjuksköterskorna. (Odell et al., 

2006; Valaker et al., 2017). 

 

“The pressure of the daily schedule sometimes made it difficult for 

healthcare providers to pay attention to the special needs of individual 

patients” (Valaker et al., 2017, s. 447). 

 

Personer i studierna av Lukkarinen et al. (2003); Hasankhani et al. (2014) beskrev att tanken 

på att hjärt- och kärlsjukdomar var den största dödsorsaken i världen bidrog till att personerna 

kände en rädsla och oro att dö i förtid. I Iles-Smith et al. (2017) beskrev personer att symtom 

som bröstsmärta, andningssvårighet och trötthet efter PCI-behandlingen gav en känsla av att 

behöva bromsa kroppen. I studierna av Hansakhani et al. (2014); Odell et al. (2006) beskrev 

personer som genomgått PCI-behandling att osäkerheten bidrog till att det sociala livet 

begränsades för personer efter sin behandling och att de ofta frågade sig själva varför de blivit 

sjuka. De försökte hitta en anledning till sin sjukdom och ta en dag i taget. 

 

“I think it is my fault that it has come back again” (Odell et al., 2006, s. 152) 

 

I studien av Gulanick et al. (1998) beskrev kvinnor som genomgått PCI-behandling att de 

upplevde det lättare att prata om sina upplevelser efter behandlingen. I studien Hagberth et al. 

(2008) framkom det att de också nöjda med att diskutera stress, ångest och att leva nära döden 

efter sin behandling. Däremot upplevde de ökad irritation och depression i jämförelse med 
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männen som istället kände ökad trötthet vilket påverkade det vardagliga livet och 

välbefinnandet. Lukkarinen et al. (2003) beskriver att problem som dysfunktionellt sexliv 

ledde till en upplevelse av frustration och lämnade kvar många frågor hos personer. 

 

“Some stress was also caused by problems with sexual life” 

(Lukkarinen et al., 2003, s. 192) 

 

Två studier visade att personer som genomgått PCI behövde genomgå livsstilsförändringar 

som kost, motionsvanor och mediciner och dessa förändringar orsakade känslor av att leva i 

dubbla roller som i ett dubbelliv (Lukkarinen, Kyngäs, 2003; Gulanick et al., 1998). Personer 

upplevde att de behövde arbeta med minskad arbetsförmåga, gå ner i arbetstid samt att i 

många fall även bli sjukskrivna under en period (Ayton et al., 2017). Detta ledde då även till 

ekonomiska förluster för personer och gav negativa upplevelser enligt Odell et al. (2006) och 

Ayton et al. (2017). I vissa fall upplevde personer livsstilsförändringen som en negativ 

upplevelse som bidrog till en frustration (Gulanick et al., 1998). I studierna av Hasankhani et 

al. (2014) och Kvalsund-Bårdsgjerde et al. (2018) beskrev personer att sårbarheten var 

återkommande då de ville göra livsstilsförändringar. Sårbarheten bidrog till en upplevelse av 

rädsla till fysiska aktiviteter då personer var rädda att det skulle kunna orsaka en ny 

hjärtinfarkt hos dem. Detta förstärktes ytterligare hos personer som bodde långt ut på landet. 

Rädslan av att de hade en lång transport till närmaste sjukhus om de skulle bli försämras 

framkom i studien av Page et al. (2008). Vidare uttryckte personer hur de upplevde en stress 

och frustration av att läkaren gav dem så många rekommendationer och önskningar kring 

deras livsstilsförändring. Livsstilsförändringar kunde också upplevas som att det gav personer 

kontroll över det egna livet. Personer upplevde att de ändrade kost- och motionsvanorna 

radikalt. I vissa fall ledde förändringarna till besatthet och de hade exempelvis svårt att lita på 

andras matlagning (Ayton et al., 2017). I två studier uttryckte personer att de fick en ny 

drivkraft till att ändra sitt liv genom att kontrollera sjukdomen i sitt liv och att PCI-

behandlingen hade gett dem en ny chans i livet som de skulle ta till vara på (Gulanick et 

al.,1998; Odell et al., 2006). 
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  “I made the most radical lifestyle change”  

(Gulanick et al., 1998, s. 256). 

 

Återhämtningen efter PCI-behandlingen bidrog till depression hos vissa personer, men 

depression sjönk successivt med tiden menar Ayton et al. (2017) i studien. Personer i 

Hasankhani et al. (2014); Ayton et al. (2017) beskrev hur de fick lära sig att leva med oron 

och ångesten som upplevdes efter att de fått hjärtproblem och att de genom att förändra sitt 

leverne kunde förbättra situationen och må bättre. Upplevelsen hos personer var att de hade en 

förståelse av att vara realistisk i sina förändringar och att inte linda in sig själv i bomull var 

viktigt uttryckte personer i studien Ayton et al. (2017).  Vidare beskrev personer en rädsla 

över att stentarna från behandlingen skulle släppa. Detta orsakade känslor av osäkerhet att bli 

sjuk igen (Odell et al., 2006). En del personer skuldbelade sig själva genom sin osäkerhet och 

rädsla över att insjukna igen. Odell et al. (2006); Ayton et al. (2017) beskrev vidare personers 

upplevelser av att skuldbelägga sig själva, vilket bidrog till att personer upplevde det svårt att 

strukturera upp livet. 

 

“I am afraid of exercise that might bring about an event” 

(Hasankhani et al., 2014, s 147). 

 

Att som sin egen vårdkoordinator tvingas möta vardagen 

Personer som genomgått PCI-behandling upplevde att komma tillbaka till det vardagliga livet 

som att livet blivit kaotiskt (Lukkarinen et al., 2003) och att de själva fick ta tag i problemen 

som uppstod, vilket innebar att de beskrev sig själva som sin egen vårdkoordinator (Valaker et 

al., 2017). Frustrationen att blivit missförstådd och informationen de fått vid utskrivning 

upplevdes som bristfällig och ytlig, vilket gjorde att personer fick kämpa för att kunna få 

omsorgshjälp hemma i det vardagliga livet (Valaker et al., 2017). Odell et al. (2006). Detta i 

sin tur ledde de till upplevelser av psykisk negativitet i livet (Hasankhani et al., 2014). 

Personer upplevde att det psykologiska stödet behövde finnas då de ständigt jobbade med sina 

bekymmer och känslor i vardagen enligt Page et al. (2008). Personer i studien av Ayton et al. 

(2017) beskrev att de psykiska och fysiska känslorna var viktigt efter en PCI-behandling då 
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det var något de kommer behöva ta sig igenom och arbete med genom professionell hjälp. I 

Lukkarinen et al. (2013) och Hagberth, Sjöberg och Ivarsson (2008) beskrev personer känslor 

som upplevdes kunde uttrycka sig som hot eller ångest. Det var inte ovanligt att personer i 

studierna upplevde ångest och panikattacker under en tid efter sin PCI-behandling.  

 

“At first, the disease caused fears, anxiety and hopelessness, but these feelings 

gradually subsided and the patients and spouses got accustomed to live with the 

disease”. (Lukkarinen et al., 2003, s. 190) 

 

Personer upplevde oro när de skulle lämna sjukhusets trygga miljö inför hemgång och att 

behöva möta vardagen upplevdes svårt framkom det i studien av Bårdsgjerde-Kvalsund et al. 

(2018). Samtidigt som vardagen skulle mötas så skulle personerna vara ett stöd till familjen 

(Lukkarinen et al., 2003; Page et al., 2008). De små problemen som funnits i vardagen innan 

PCI-behandlingen var inte längre något hinder uppgav personer i studierna Lukkarinen et al. 

(2003) och Odell et al. (2006). Först skulle personer förstå vad de själva hade gått igenom för 

att sedan även förstå anhörigas oro, rädsla och möta deras upplevelser efter genomförd PCI-

behandling (Odell et al., 2006). I studierna av Lukkarinen et al. (2003) och Hagberth et al. 

(2008) framkom det att personer som genomgått PCI-behandling upplevde ensamhet. Genom 

att få ta del av andras funderingar och upplevelser gav det dem en känsla av att de aldrig var 

ensamma. Rädslan att inte få uppleva framtiden med sina barnbarn skapade oro hos 

personerna efter att de genomgått PCI-behandlingen enligt studien av Gulanick et al. (1998). 

Personer önskade att få hjälp med den känslomässiga balansen i vardagen efter genomförd 

PCI-behandling (Lukkarinen et al., 2003) och många av personer hade en önskan om 

stödgrupper (Odell et al., 2006).  

 

“They were questioning whether they would awaken the next day, or if 

they would live long enough to see their grandchildren grow”. 

(Gulanick et al., 1998., s. 258) 
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser efter att de genomgått 

en PCI-behandling. Resultatet av studien resulterade i tre kategorier: Att känna sig hel och 

frisk med bristfällig information, Att behöva genomgå en livsstilsförändring, och Att som sin 

egen vårdkoordinator när man tvingas möta vardagen.   

 

 

Denna studies resultat visade att personer som genomgått PCI-behandling var positiva till den 

behandling de erhållit och till att de inte behövde stanna kvar på sjukhuset utan kunde skrivas 

ut snabbt. Dock framkom det att många kände sig bortglömda och saknade rätt information. 

Dessutom ansåg personerna att de saknade aktuell uppföljning efter sin PCI-behandling. 

Det framkom även att personer som genomgått PCI-behandling upplevde att de kände sig hela 

och friska efter behandlingen men avsaknaden av information var ett genomgående problem 

som framkom hos personer. Då personerna saknade bra information samt råd och förslag på 

hur de skulle fortsätta leva sina liv uppstod förvirring och osäkerhet. Studien visade även hur 

tankar och funderingar ofta uppkom senare. Personerna upplevde att allt gick mycket snabbt 

från det akuta tillståndet till ingreppet och tills de var hemma igen. Detta innebar att 

personerna inte hann med i tanken och inte hann förstå vad som hänt. Antonovsky (2015) 

beskriver att det är viktigt med en känsla av sammanhang (KASAM) och att personen ska 

kunna förstå sig själv och sin omgivning och känna att hen har de resurser som behövs, för att 

ta sig igenom de problem som kan uppstå. I denna studie framkom det att personer som 

genomgått PCI-behandling upplevde brist på information. Upplevelse av information en av de 

tre komponenterna som Antonovsky (2015) beskriver, vilken handlar om i vilken grad 

personen upplever informationen kring sin behandling och förstår den. Kilonzo & O’Connell 

(2011) beskriver vikten av att ha en god kommunikation med personen och ge hen tid för att 

uppleva trygghet och förståelse, Detta kan vårdpersonalen främja genom att lyssna och ge 

konkret information, vilket i sin tur ger personen en trygghet. En av sjuksköterskans viktigaste 

uppgifter handlar om att finnas till för personerna och bidra till att hen förstår den givna 

informationen (Svensk sjuksköterskeförening, 2014, s. 9). För att kunna förbättra detta är det 

viktigt att sjuksköterskor ges möjligt att fånga upp personerna direkt efter PCI-behandlingen. 

Det måste finnas tillräckligt med tid avsatt för sjuksköterskan och den personen som 

genomgått behandlingen att få samtala så att informationen som personen får blir begriplig. 

Det är viktigt att personen ska förstå sin situation för att kunna känna en trygghet och att 



18 

 

 

stödet från vårdpersonal anpassas efter individen och dennes situation. Detta för att inte 

förstärka personens oro så att personen kan åka hem och våga leva. Genom att arbeta med 

samtal och uppföljning som intervention kan den negativa upplevelsen förbättras och 

personerna kan bli mer engagerade i sin egen vård och sitt välbefinnande. Som Donovan, 

Doody och Lyons (2013) beskriver kan stress belasta hjärtat negativt, och genom att stötta 

personer i vardagen och genom noggrann uppföljning så kan vårdpersonal minska 

stressreaktioner hos personer. Det är därför viktigt att även kunna hänvisa vart personerna ska 

vända sig om det uppkommer frågor och funderingar efter utskrivning (Kilonzo & O’Connell, 

2011). Detta visar vikten av samarbete mellan olika vårdkedjor, då en uppföljning av personer 

som genomgått en PCI-behandling även ska kunna ges av primärvårdens personal, dietister 

och kuratorer. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att personer som genomgått en PCI-behandling 

upplevde att de tvingades genomgå en livsstilsförändring, till exempel att börja motionera, 

sluta röka, minska alkoholintaget och äta nyttigare mat. Alltför många livsstilsförändringar på 

en gång kunde dock leda till frustration hos personerna. Kralik, Visentin och Van Loon (2006) 

beskriver hur personer behöver ta omställningen till den nya situationen i sin egen takt för att 

kunna genomgå en transitionsprocess, vilket innebär en förändring och övergång från ett 

stadium till ett annat i livet. Personen går från att vara frisk till att vara sjuk, vilket innebär en 

inre omorientering, och hen ska lära sig leva på ett nytt sätt i livet genom att förstå sin 

sjukdom och leva med begränsningar och förändringar. Transitionsprocessen innebär en 

förändringsprocess och ofta genomgår personerna denna förändring med stöd från familj och 

vårdpersonal. I resultatet från denna studie framkommer det att upplevelsen att bara bli 

hemskickad från sjukhusets trygga miljö och bli sin egen vårdkoordinator och tvingas möta 

vardagen med vetskap om att man måste förändra sin livssituation gjorde att det uppkom olika 

oroskänslor. Livet kändes mer kaotiskt vilket gav en oro och stress över livet, samt tankar om 

och rädslor för döden. För att personer som genomgått en PCI- behandling ska få det stöd som 

hen behöver och i denna transitionsprocess så har sjuksköterskan en viktig roll. Genom att 

minska ångest och stress hos personerna kan det öka medvetenheten hos dem och de kan 

lättare finna en trygghet inom sig och hitta ett nytt sätt att leva och därigenom genomgå 

transitionsprocessen på ett bättre sätt. I denna studies resultat framkom det även att personer 

upplevde att de hade fått nya begränsningar som gjorde att de inte alltid kunde fullfölja sitt 

ordinarie arbete. Det är viktigt att sjuksköterskan informerar om dessa känslor som kan 

uppstå. Detta kan underlätta så att personerna får en chans förbereda sig mentalt. 
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I denna studie framkom även vikten av att se hela personen och att få personer att känna sig 

friska trots att de genomgått PCI- behandling. Varje person är unik och reagerar olika och det 

är viktigt att vården följer upp dessa personer för att kunna ge dem rätt omvårdnad efter en 

PCI- behandling. Antonovsky (2005) beskriver att personer lättare kan ta sig igenom en 

situation om hen kan uppleva känslan av sammanhang, genom att kunna hantera och finna 

mening med sin situation. Hanterbarheten innebär att personen ska kunna möta utmaningar 

och ta kontroll över sitt eget liv. Personerna måste även bli motiverade att ta aktiv del i sin 

egen rehabilitering och känna att detta är meningsfullt. Detta är viktigt att tänka på när 

sjuksköterskor ska ge stöd åt personer. Varje person ska ges rätt resurser att använda sig av 

för att kunna bli delaktiga i sin egen vård. I denna studie framkom det att många saknade detta 

för att kunna känna sig trygga och kunna återvända hem och tillbaka till vardagen. 

Kowitlawkul, Makabe, Takagai och Nurumal (2019) anser att socialt stöd är en viktig faktor 

för att förbättra välbefinnandet hos personerna för att kunna hantera stress, och att socialt stöd 

kan fås genom familj, vänner och kollegor. Detta innebär då att det behövs en utförlig 

anamnes för att undersöka om personen har en tillräckligt god umgängeskrets som kan ge stöd 

och tröst och som ger dem tillräcklig trygghet utanför sjukhuset. Gabrielsson och Ejneborn 

Looi (2018) beskriver hur god omvårdnad ger en bättre vård genom att se helheten kring 

personen. Alla delar måste finnas med, både personens hälsa och relationer 

 

 

Simonÿ, Pedersen, Dreyer och Birkelund (2015) beskriver att för personer som inte 

yrkesarbetade, så förändrades livet ytterligare och risken för depression ökade markant för 

personerna som genomgått PCI-behandlingen. Vidare beskriver de att personer som genomgår 

en PCI-behandling ofta även får en existentiell ångest. Det betyder att det är viktigt att vården 

fångar upp dessa personer i tid och hjälper dem att hitta verktyg för att kunna bearbeta 

ångesten. Det är viktigt att följa omvårdnadsprocessens alla delar som är att samla in 

information, identifiera problemet, identifiera mål, genomförande och slutligen utvärdering 

(Florin, 2014). Det är därför viktigt att tydligt anteckna vad som kommer fram, så att 

sjuksköterskorna kan planera eventuella åtgärder som kan behövas sättas in för att personer 

som genomgått PCI-behandling ska kunna nå sina mål och känna sig trygga.  I denna studies 

resultat framkom vikten av att följa upp personerna efter hemkomst och inte skriva ut dem 

med obesvarade frågor. 
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Sammanfattningsvis så beskriver Antonosky, (2005) känslan av sammanhang (KASAM) och 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och att dessa tre delar är beroende av varandra. 

Hanterbarhet behöver begriplighet för att personen ska kunna förstå och kunna agera, men det 

är meningsfullheten som avgör om resultatet blir positiv eller negativ. Även om nivåerna på 

både begriplighet och hanterbarhet är låga, men känslan av meningsfullhet är hög kan positiva 

förändringar åstadkommas genom att personen aktivt söker efter kunskap och resurser. Detta 

är något som sjuksköterskor kan underlätta genom att undersöka om personer som genomgått 

PCI-behandling har förståelse och förmåga att förstå sin nya situation samt att bedöma hur 

personerna hanterar denna och hur villiga personen är att påverka sitt nya liv efter en PCI-

behandling.  

 

Metoddiskussion 

Författarna av denna studie valde att använda en systematisk litteraturstudie med en kvalitativ 

design då syftet med studien var att beskriva personers upplevelse efter att de genomgått en 

PCI-behandling vilket innebär att författarna ville studera upplevelser från ett 

inifrånperspektiv. Valet av kvalitativ metod grundar på att författarna ville studera det centrala 

utifrån personers perspektiv för att få en mer detaljerad förståelse för hur personer upplever 

tiden efter de genom gått en PCI-behandling. Författarna ville beskriva det synliga i texterna 

utan att ta in egna tolkningar där av valet av manifest ansats. Enligt Graneheim och Lundmans 

(2004) är denna metod lämplig att använda sig av just i studier där författarna ville få fram 

upplevelser, uppfattningar och att nå förståelse för personernas upplevelse. 

 

En kvalitativ studies trovärdighet utgår från de fyra begrepp: pålitlighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet, och bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2013, s. 302–303). 

Pålitlighet handlar enligt Holloway och Wheeler, (2013, s. 302–303) om att 

forskningsprocessens alla delar skall vara så tydligt beskrivna. Detta för att studien ska gå att 

upprepa. Författarna har hela vägen genom forskningsprocessen strävat efter att beskriva 

tillvägagångssättet så utförligt och tydligt i samtliga steg. Beskrivit vikten av att göra en 

korrekt sökstrategi med en problemformulering som är tydlig, strukturerad och väl avgränsad 

vilket vårt syfte var. Willman et al. (2016 s. 77) beskrev vikten av att göra en korrekt 
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sökstrategi med en problemformulering som är tydlig, strukturerad och väl avgränsad vilket 

vårt syfte var. Den slutgiltiga sökningen kan upplevas snäv men författarna valde att strikt 

hålla sig till de aktuella sökorden utifrån syftet. Författarna är medvetna om att detta kan 

innebära att det kan finnas kombinationer av sökord som hade kunnat ge ytterligare fler 

relevanta artiklar, sökningen ansågs ha trovärdighet då den gav innehållsrika artiklar som 

beskrev upplevelser och som svarade på det aktuella syftet. 

 

Genom att författarna på ett grundligt sätt har beskrivit både i text hur de gått tillväga, detta 

har sedan stärkts med tabeller som ger en tydlig överskådlighet och förståelse. På så sätt ger 

den en tydlig beskrivning för läsaren, samt att läsaren ska kunna med hjälp av text och tabeller 

kunna upprepa studien och överföra till ett annat sammanhang (Polit & Beck, 2012, s. 585). 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) är det viktigt att metoddelen är ordentligt 

beskriven för att läsaren ska kunna förstå och bedöma varje del av studien samt följa alla 

tagna beslut. Författarna valde att enbart inkludera vetenskapliga artiklar, däremot så valde 

författarna inte några begränsningar avseende publiceringsår, kön eller ålder då fokus var 

personers upplevelser. Författarna hade kunnat avgränsa till tio år men valde att inte göra det 

då målet var att få en mer heltäckande överblick. 

 

Tillförlitlighet handlar om att resultatet ska spegla det studiedeltagarna faktiskt uttrycker 

(Holloway & Wheeler, 2013, s. 303). Detta då syftet med litteraturstudien var att beskriva 

människors upplevelser. Val av passade analysmetod stärker studiens tillförlitlighet. 

Kvalitetsgranskningen av de tolv artiklar som finns med i studien bedömdes fem som medel 

kvalité och sju som hög kvalité, vilket stärker denna studies tillförlitlighet. Båda författarna 

har var för sig läst igenom samtliga artiklar för att sedan genomföra en gemensam diskussion. 

Detta gjordes både vid kvalitetsgranskningen samt vid extrahering av meningsenheterna. 

 

En svaghet i denna studie är att författarna inte har engelska som förstaspråk och 

språkkunskaperna var något bristfällig, samt att de översättningsmotorer som finns inte alltid 

är riktigt tillförlitliga. Detta har hanterats genom att författarna tillsammans säkerställt att 

översättningen är tillräckligt god och att översättningen inte förändrade meningsenheterna 
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utan att de behöll samma meningsbärande innehåll. Författarna har genom 

forskningsprocessen noggrant tagit hand om all data för att inte något ska gå förlorat. 

Kategoriseringen var en utdragen process men som författarna tillsammans arbetat med för att 

alla meningsenheter skulle finnas med. Inga meningsenheter har exkluderats och alla 

meningsenheter passade slutligen in under aktuella kategorier. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver vikten av att arbeta systematiskt och inte tappa relevant data i studien. 

Författarna i denna studie har flertalet gånger bromsat upp för att gå tillbaka för att se vad 

meningsenheten beskrev utifrån sitt ursprung för att inte tappa innehåll. Genom att arbetat 

systematiskt styrker det denna studies tillförlitlighet. Enligt Graneheim och Lundman, (2004) 

kan citat användas i resultatet vilket denna studie har med från de analyserade studierna vilket 

stärker tillförlitligheten av litteraturstudien, då de styrker att brödtexten faktiskt beskriver det 

personerna uttrycker i inkluderade studier. 

 

Överförbarheten handlar om att man skall kunna överföra studiens resultat till liknande 

situationer eller deltagare (Holloway & Wheeler, 2013, s. 303). Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är det läsaren som avgör om studien har överförbarhet. Där av vikten av att 

resultatet och övriga delar är tydligt beskrivna. I studien finns tydligt beskrivet hur de gått 

tillväga för att hitta artiklar. Resultat speglar tydligt personers upplevelser. Utifrån resultatet i 

denna studie framkom det tydligt hur personer upplevde PCI-behandlingen med bristande 

information, de fysiska och psykologiska aspekter, bemötande samt återkoppling till 

rehabilitering. Dessa upplevelser är av största vikt att ta i beaktning. Det kan överföras till 

andra vårdsammanhang och även till andra länder och vårdkontexter för att utveckla 

sjuksköterskors etiska ansvar och den personcentrerade vården.  . 

 

Bekräftelsebarhet beskriver Holloway & Wheeler (2013, s. 303) stärks om studiens slutsatser 

svarar mot syftet och inte är påverkat av författarnas egna antaganden. Polit och Beck (2012, 

s. 585) beskriver om att hantera förförståelsen och att samtidigt vara objektiv i sitt 

förhållningssätt är något av största vikt för att författarna ska nå bekräftelsebarhet och inte 

enbart påverka studiens resultat. Författarna i denna studie har hela tiden försökt arbeta 

textnära och under hela arbetets gång granskat både sig själva och materialet och försökt 

förhålla sig objektiva och undvikit tolkningar av värderingar eller åsikter. Författarna har 
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hanterat sin förståelse och inte påverka resultatet med egna antaganden. Under studiens gång 

har författarna deltagit i seminarier och handledarmöten, där utdrag ur arbetet lämnats in och 

där andra personer kritiskt granskat arbetets delar. Som författare kan det upplevas att texten 

är tydligt förklarat men med andras ögon inte alls upplevas så. På detta sätt kunde författarna 

få in synpunkter och idéer på hur arbetet kan förtydligas i delar där oklarheter uppstått, på så 

sätt även förstärka bekräftelsebarheten. 

 

Slutsats  

Resultatet i denna litteraturstudie visade att personer som hade genom gått PCI-behandling 

var tacksamma över att det var en smidig och snabb behandling och att det hade gett 

personerna många tankar och känslor. Trots detta framkom brister i informationen som de fått 

vid utskrivningen. Som sjuksköterska är det viktigt att tänka på hur informationen överlämnas 

för att personerna ska kunna förstå och vara mottaglig för information. PCI-behandlingen 

väckte många olika tankar hos personer, både psykologiska med stress, oro och ångest, och 

fysiologiska så som att orken inte skulle finnas till för att genomföra de livsstilsförändringar 

som krävdes. Personer upplevde en rädsla att utöva fysiska aktiviteter då oron fanns att de 

skulle drabbas av hjärtkomplikationer eller till och med dö.  Personer upplevde dåligt samvete 

gentemot sina familjer, oron att ekonomiska problem skulle uppstå pågrund av att det fanns 

funderingar på om de skulle drabbats av långa sjukskrivningar efter genomgången PCI- 

behandling. Sjuksköterskor behöver vara medvetna om personers upplevelser och agera för att 

möta personers behov efter en PCI-behandling. Det behövs insikt i att varje person är unik och 

hanterar information på olika sätt. Detta innebär att de bör finnas tydliga rutiner kring hur 

sjuksköterskor ger information till personen som genomgått PCI-behandlingen och dennes 

familj. Samtidigt som dessa personer skrivs ut snabbt så blir de än viktigare att 

omvårdnadsprocessen är utförligt gjord så man kan se fallgroparna. Får personer i ett tidigt 

skede hjälp av stöttning och konkret information i rätt tid så minimeras risken att personer 

åker hem och upplever ouppklarade frågor och funderingar. Denna litteraturstudie visade att 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal och andra vårdkontakter har en betydande roll i hur 

personer som genomgått en PCI-behandling upplever tiden efter ingreppet.  
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